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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

بالتطبيق   تصاالت التسويقية المتكاملة عىل الصورة الذهنية لعمالء المصارف السعوديةال   ر اث  [
 [ عىل مرصف الراجح  

 إعداد الباحثتان: 

ة محمد عىل  احمد ]   ، قسم التسويق، كلية إدارة العمال، جامعة الطائف[ د. أمير

 ، قسم التسويق، كلية إدارة العمال، جامعة الطائف[ عبدالسالم القطبد. خلود راغب ] 

  

 الملخص: 
المصارف   لعمالء  الذهنية  الصورة  عىل  المتكاملة  التسويقية  االتصاالت  أثر  عىل  التعرف  اىل  الدراسة  هدفت 

ي التحليىلي للوصول اىل نتائج
. تم استخدام المنهج الوصفز الدراسة، وقد    السعودية بالتطبيق عىل مرصف الراجخي

شملت الدراسة عينة من عمالء مرصف الراجخي كنموذج لتطبيق الدراسة حيث قامت الباحثات بإعداد استبانة 
ي مدينة الطائف المملكة    25مكونة من  

مفردة وتوزيعها عىل عينة عشوائية ميرسة من عمالء مرصف الراجخي فز
ل عىل تصور واضح وكامل ودقيق حول موضوع الدراسة  ( استبانة وذلك للحصو 250العربية السعودية. تم توزي    ع ) 

داد   ي 60% واالستبانات الصالحة للتحليل بلغت نسبتها  74وبلغت نسبة االسي 
نامج االحصائ  %،. تم استخدام الير

 (SPSS ي حيث تم حساب االتساق الداخىلي باستخدام الفاكرونباخ وتحليل االنحدار المتعدد
ي التحليل االحصائ 

( فز
سون. أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام لالتصاالت التسويقية المتكاملة بعناضها )اإلعالنات، ومعامل بي  

ي وأن  ( كانت مرتفعة بداللة وسطها الحسائر ، العالقات العامة، البيع الشخصي تنشيط المبيعات، التسويق المبارسر
ي البالغ (. 0.782( وبانحراف معياري قدره ) 4.00)   الصورة الذهنية كانت )ايجابية(، وذلك بداللة وسطها الحسائر

 ، المبارسر التسويق  ثم  المبيعات  تنشيط  يليه  التسويقية،  االتصاالت  عناض  من  االوىل  المرتبة  االعالن  احتل 
إحصائية  داللة  ذو  أثر  هناك  أن  الدراسة  وجدت  ة. كما  االخي  المرتبة  الشخصي  البيع  واحتل  العامة  والعالقات 

، العالقات العامة( عىل  لالتصاالت التسويقية ا لمتكاملة بعناضها )اإلعالنات، تنشيط المبيعات، التسويق المبارسر
الذهنية  ( عىل الصورة  )البيع الشخصي أثر ذو داللة إحصائية لعنرص  الذهنية، باإلضافة اىل عدم وجود  الصورة 

ي المملكة العربية السعودية. 
 لعمالء مرصف الراجخي فز

 صاالت التسويقية المتكاملة، الصورة الذهنية، مرصف الراجخي االت الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

The study aimed to identify the impact of integrated marketing communications on the mental image of 

customers of Saudi banks by applying to Al-Rajhi Bank. The study applied descriptive analytical 

approach. The study included a sample of Al Rajhi Bank clients as a model for applying the study. The 

questionnaire consisted of 25 elements and distributed it to a random sample of Al Rajhi Bank clients 

in the city of Taif, Saudi Arabia. 250 questionnaires were distributed with a return rate of 74%, and the 

valid questionnaires for analysis were 60%. For analysis, the statistical program (SPSS) was used to 

implement several statistical tests, including calculating internal consistency using Cronbach's alpha, 

multiple regression analysis and Pearson's coefficient. The results showed that there is a degree of the 

use of the elements of integrated marketing communications (advertising, sales promotion, direct 

marketing, public relations, personal selling) was high in terms of its arithmetic mean, and that the 

mental image was (positive).  In terms of its arithmetic mean, it was (4.00) and with a standard deviation 

of (0.782). Advertising was the highest influencing element of marketing communications. Followed by 

sales promotion, direct marketing, public relations, and the least was for personal selling. There is also 

a statistically significant impact of integrated marketing communications elements (advertisements, 

sales promotion, direct marketing, public relations) on the mental image. Moreover, there is no 

statistically significant impact of personal selling on the mental image of Al Rajhi Bank customers in 

the Kingdom of Saudi Arabia 

Key words . : Integrated marketing communications, Mental image, Al Rajhi Bank 

 
 المقدمة: 

ي ورسعة التطور، باتت األدوات التقليدية لالتصاالت التسويقية   ي العرص الحديث الذي يتسم بالتطور التكنولوجر
فز

( أكير اهمية ألنها تمثل  المتكاملة )اإلعالن، تنشيط المبيعات، العالقات العامة، التسويق المبارسر والبيع الشخصي
ي تف

ي تعتمد عليها المؤسسات فز
ونية منها  القاعدة األساسية الت  عيل بقية ادوات التواصل االخرى خاصة االلكي 

وذلك للتواصل مع العمالء وتوطيد العالقات معهم. اذ أصبح العميل هو محور اهتمام المؤسسات ومرتكز النجاح  
ألنه نقطة البداية واالنطالق ألي نشاط أو خدمات أو منتجات تقدمها المنظمة للسوق، بداية من بحوث التسويق 

ة إىل ق ز ي لمعرفة مستوى رضا العمالء ووالئهم لمنتجات المنظمة. حيث تبدأ المنظمة المتمي 
ياس األداء التسويف 

، ومن ثم تخطط لتقديم الخدمات والمنتجات  ز ز والمرتقبي  نشاطها بدراسة احتياجات ورغبات العمالء الحاليي 
 إلشباع تلك الرغبات وتلبية تلك االحتياجات. 

ي تتعامل معها  ومن هنا كان البد من إ
ي تحديد ذلك التواصل مع األطراف المختلفة الت 

يجاد نظام كفء وفعال فز
ي السوق والمنظمة.  

ات الحاصلة فز  شمولية واستجابة للتغي 
ي هي األكير

المنظمة. فكانت االتصاالت التسويقية الت 
ي تمتد أثارها وانعكاساتها عىل ما هو داخل المنظمة وخارجها، وهذا ما أدى اىل

 حالة التكامل فيها وإعطاءها  والت 
ي التخطيط والتنفيذ )البكري، 

ي فز اتيخر  (. 2006البعد االسي 
 تسغ تكوين باإلضافة اىل ذلك، أصبح 

ً
 أساسيا

ً
ي تسغ اىل المنظمات   إليه معظم الصورة الذهنية الطيبة هدفا

الت 
ي أذهان عمالئها لمنظمة  االنجاح، وقد ادركت المؤسسات اهمية دراسة وقياس الصورة الذهنية   التطور و

المتكونة فز
 االنطباعات والمعارف لديهم وبالتاىلي خلق بيئة مالئمة 

ز ي تعمل عىل تحسي 
من اجل وضع الخطط والسياسات الت 

 لتحقيق نشاطات المؤسسة المختلفة بكافة مجاالت عملها. 
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وتم )الصيادلة(  ي  الخارجر الجمهور  لدى  للمؤسسات  الذهنية  الصورة  االردنية    تشكيل  الحكمة  كة  اختيار رسر
: إن االغلبية من  ي

. وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يأئ  ي
لألدوية أنموذج. اعتمدت الدراسة عىل المنهج الوصفز

االكير استخداما عن  الوسيلة  الحكمة بشكل شهري وأن  كة  يتعاملون مع رسر )الصيادلة(  الدراسة  أفراد عينة 
ي .( %  45طريق زيارات المندوب بنسبة ) 

كة الحكمة االردنية لألدوية فز ي تستخدمها رسر
. أن أكير الوسائل الت 

الموقع  ثم  ات،  والمحاضز والندوات  المؤتمرات  ثم   ، االجتماغي التواصل  مواقع  الصيادلة كانت  مع  تواصلها 
ي 
ات والكتيبات، ومن ثم عن طريق التواصل الشخصي من قبل العالقات العامة فز كة، والنرسر ي للرسر

وئز االلكي 
كة الحكمة االردنية لألدوية من وجهة  الرسر  ي بناء الصورة الذهنية عن رسر

كة. أن فعالية االساليب المستخدمة فز
كة عىل تلبية حاجات السوق،  ي مقدمتها: قدرة الرسر

نظر الصيادلة قد حصلت عىل درجات متوسطة وكان فز
ي انجاز العمل. أن العوامل ال

ي سياستها الرسعة واإلتقان فز
كة فز ي الرسر

ي تشكيل الصورة الذهنية عن  وتبتز
مؤثرة فز

كة  ي مقدمة تلك العوامل: سغي الرسر
كة من وجهة نظر الصيادلة قد حصلت عىل درجات متوسطة، وجاء فز الرسر

ز بالعالقات العامة  ي التعامل مع الصيادلة، تمتع العاملي 
كة فز ي تقديم خدماتها، مصداقية الرسر

بأن تكون رائدة فز
كه أردنية عالمية وأن لها مستقبل أفضل بقدرة الترصف وغي  ذلك. أن ال كة الحكمة رسر صيادلة يرون بأن رسر

قة عن  ولديهم صورة مرسر التحديات،  مواجهة  قادرة عىل  كة  الرسر بأن  الصيادلة  ويتوقع  مرتفعة، كما  بدرجة 
ي من بعض المعوقات يأ

ي )الصيادلة( ما يزال يعائز كة وجمهورها الخارجر ز الرسر كة. أن عملية التواصل بي  ي الرسر
ئ 

كة، عدم  كة، عدم توفر المواصفات القيادية لدى ممثىلي الرسر
ي مقدمتها: ضعف القدرة االتصالية لممثىلي الرسر

فز
كة.   توفر المواصفات الشخصية لدى ممثىلي الرسر

السيد، .2 المتكاملة “. 2019دراسة )عىل   التسويقية  إطار منظومة االتصاالت    
 
العامة ف العالقات  ( " دور 

ي إطار منظومة االتصاالت التسويقية المتكاملة، 
استهدفت هذه الدراسة رصد وتحليل دور العالقات العامة فز

عتير هذه الدراسة من نوع الدراسات الوصفية، وقد اعتمدت  
ُ
ا إىل األدبيات العلمية المعنية بهذا الشأن، وت

ً
استناد

( لألدبيات العلمية ي
المعنية، ومن ثم خلصت الدراسة إىل مجموعة من   الدراسة عىل المنهج المسخي )الوثائف 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تسغ العالقات العامة التسويقية إىل تحقيقها، 
النتائج العامة، منها:  تعدد األنشطة والوظائف واألدوار الت 

ة التنافسية، وخلق العالقات الشخصية مع العمالء، ومساندة   ز مثل: استغالل الفرص التسويقية، وتحقيق المي 
التسو  للمنتجات الجهود  وي    ج  والي  والتعريف  الجمهور،  وغي  مستوى  ورفع  المنتجات،  صورة  ودعم  يقية، 

ائية. هناك  ي العملية الرسر
الجديدة، وزيادة الوغي بالعالمة التجارية، وتوفي  المصداقية، والوصول إىل المؤثرين فز

ز العالقات العامة واالتصاالت التسويقية ال متكاملة: يذكر الرأي األول أنه ثالثة آراء أو رؤى حول العالقة بي 
ى أن  ي إىل وجود عالقة تكاملية، أما الرأي الثالث في 

، ويشي  الرأي الثائز ز ز االثني  ليس هناك عالقة أو صلة بي 
 هناك عالقة تبعية، فالعالقات العامة تابعة للتسويق. 

  تنشيط 2018دراسة )عبدالنارص ، .3
 
ها ف   ، بحث   (: "االتصاالت التسويقية المتكاملة وتأثير

االداء التسويق 
  : النباتية"  الزيوت  لصناعة  العامة  كة  الشر   

 
ف   

التأثي   ميدات  ومدى  العالقة  نوع  معرفة  اىل  البحث  هدف 
ي كمتغي  تابع 

 بأبعاده التسع واالداء التسويف 
ً
ز االتصاالت التسويقية المتكاملة كمتغي  مستقل متمثال الحاصل بي 

 بأبعاده االرب  ع باستخدام ا
ً
, ومن اجل تحقيق هذه االهداف طبقت الدراسة متمثال ي والتحليىلي

لمنهج الوصفز
الدراسة عدد من  , واظهرت  والتحليىلي ي 

الوصفز المنهج  باستخدام  النباتية  الزيوت  العامة لصناعة  كة  الرسر ي 
فز

 . ي
ز االتصاالت التسويقية مع االداء التسويف   النتائج اهمها وجود عالقة ارتباط وتأثي  معنوية بي 

 Singh (2017).   "- Role of Public Relations in Image Management of an دراسة .4
Organization   

الجمهور جميع مع معتز  وذات جيدة عالقات عىل الحفاظ أهمية إثبات إىل الدراسة هدفت  الذي افراد 
كة سمعتها يمنحون الذين األشخاص  أن فرضية عىل التعاونية المنظمة مع يتفاعل رأيا   يشكلون الذين هم للرسر
ة مدار عىل كة حول (زمنية  في  االوراق البحثية والمقابالت  من مراجعة األدبيات خالل من ذلك كل تم) ما رسر

ز  كبار من والمقاالت والمدونات ي  يتعاملون الذين المهنيي 
 العديد  مع عملوا والذين العامة العالقات مجال فز

كات من المنظمات ي  العامة العالقات الدراسة أهمية دور ئج نتا  أظهرت  .ربحيتها لتعزيز والرسر
 عىل الحفاظ فز

كة عالقات الجمهور الرسر ذلك  مع  وكان  إن نتائج عدة خالل من وتعزيزها.   الجمهور   مع التواصل أهمها: 
ي   )الداخىلي   جيدة عالقات عىل الحفاظ للمنظمة إن جيدة صورة عىل والحفاظ إلدارة المفتاح هو )والخارجر

 الجيدة الصورة تساعد للمنظمة.   مواتية عىل صورة  للحصول األهمية بالغ أمر المعنية الجماهي   جميع مع
كة ة  عىل الحصول الرسر ز ي  المطلوبة اإلضافية المي 

 عىل للحفاظ مستمرة جهود بذل يلزم .التنافسية األوقات فز
كة صورة  .وتحسينها الرسر

جعفر،   .5 )محمود  مع 2016دراسة  العالقات  وبناء  المباشر  التسويق  وسائل  استخدام  بير   "العالقة   :)
ز استخدام وسائل بالتطبيق عىل تجارة قطاع االسمنت.  -العمالء استهدفت الدراسة تحديد طبيعة العالقة بي 

ت  ، كما  التجزئة  تجار  العمالء من وجهة نظر  العالقات مع  وبناء  المبارسر  الدراسة اىل وجود التسويق  وصلت 
، البيع   يد المبارسر ز وسائل التسويق المبارسر )البيع من الباب للباب ، التسويق بالهاتف، الير ارتباط معنوي بي 
نت( عىل ابعاد بناء العالقات مع العمالء فضال عن وجود  كة، التسويق عير االني  ، البيع عير منافذ الرسر التشكيىلي

لمبارسر مجتمعة عىل ابعاد بناء العالقات مع العمالء ، باإلضافة اىل ذلك يوفر  تأثي  معنوي لوسائل التسويق ا
 التسويق المبارسر االتصال مع عدد كبي  من العمالء والوصول لألماكن البعيدة لجذب عمالء جدد . 

 Image as the organizations communicated meaning(  A. Waszkiewicz 2014دراسة ) .6
through public relations activities  :  االتصال  للمنظمات من خالل 

الصورة الذهنية باعتبارها المعت 
 العالقات العامة. 

ز مصطلحات هوية المنظمة وصورتها، ولهذا الغرض فقد اعتمد الباحث عىل   هدف البحث إىل مناقشة الفرق بي 
مصطلحات يحلل  والبحث   ، العلىمي النظري  األدب  عىل  باالعتماد  ي 

الكيفز للمنظمات   التحليل  الذهنية  الصورة 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

نتيجة  تتكون  الصورة  أن  إىل  التحليل  أشار  الذهنية تحديدا، فقد  الصورة  بالنسبة لمصطلح  ومكوناتها وهيكلها. 
ي الوقت المناسب، 

ي هي نتيجة للتنظيم فز
اإلدراك الشخصي للمنظمة؛ ويشمل هذا العناض المعرفية والعاطفية الت 

ي شيدت للمنظمة قد وجد البحث أن الصورة ذات أرب  
ي )االرتباط باسم المنظمة، الشخصية النفسية الت 

ع زوايا كاآلئ 
ز للمنظمة، مجموع المواقف تجاه المنظمة. (  ي الممي 

 من قبل األفراد، الحضور الذائ 

: الطار النظري للدراسة: 
ً
 ثانيا

2-1  :  
 مفهوم االتصال التسويق 

  ينفذها ا
  يشمل جميع األنشطة الت 

ين بقبول رسالته، وتخزينها  االتصال التسويق  لبائع، بهدف إقناع المشي 
  وقت الحق )عالء ايمن،

 
جاعها ف ي هو إيصال األفكار   .(2020من أجل اسي 

الغرض األساس من االتصال التسويف 
، وتروي    ج المبيعات، والعالقات العاّمة، ومن  إىل الجمهور المستهدف، وذلك من خالل اإلعالنات، والبيع الشخصي
ا 
ً
ا، وصحيًحا، ومفيد

ً
ي معظمه عبارة عن تواصل، لذلك يجب أن يكون التواصل دقيق

ي فز
الواضح أن االتصال التسويف 

الواجب  لج بات من   ، ي
التسويف  االتصال  انتشار  المشاركة فيه، وبسبب  ا- ميع األطراف 

ً
اهة عند    -أيض ز اليز مراعاة 

(  : ثالثة خطوط عريضة، وهي ي 
فز ي 

التسويف  تلخيص األهداف األساسّية لالتصال  ُبِن. ويمكن  الزُّ (  1التواصل مع 
 ( ) 2التواصل  المنافسة  ي  3( 

التسويف  االتصال  عىل  يجب  اإلقناع.  مفيدة  (  أفكاًرا  م 
ّ
يقد أن  ؛ 

ً
فعاًل يكون  حت  

)معلومات( بطريقة واضحة، ومفهومة )التواصل(، بحيث تدفع المستهلك إىل اإليمان بها )اإلقناع(، وتكون أكير 
ز )المنافسة(.   جاذبّية من أفكار المنافسي 

2-2 :  
 مكونات االتصال التسويق 

  يتكون م
ونات األربعة التالّية: رغم تفاوت التعريفات، فإن االتصال التسويق 

ّ
 ن المك

أي عرض مدفوع، أو غي  مدفوع لألفكار، أو السلع، أو الخدمات، بواسطة جهة إعالنّية معروفة،   العالنات: . 2-2-1
ا بعينهم  

ً
يد عىل سبيل المثال-ورغم أن بعض اإلعالنات يستهدف أفراد ي الير

صمم معظم الرسائل   - كما هو الحال فز
ُ
ت

ي ذلك استخدام وسائل اإلعالم، مثل: الراديو، والتلفزيون،   اإلعالنّية الستهداف
ة من الناس، بما فز مجموعة كبي 

 والصحف، والمجالت. 
2-2-2  : ويجية اىل المستهلك عن طريق االتصال .التسويق المباشر هو توزي    ع المنتجات والمعلومات والمنافع الي 

، مع العمال  ي
وئز يد االلكي  يد، الهاتف ، والير ز باستخدام الير ز والمرتقبي  ،  ء الحاليي  ي

كستائز ( وهو ايضا كل 1437)الي 
ة   مبارسر بطريقة  ز  المستهلكي  من  معينة  قطاعات  عىل  المنشأة  المنتجات  عرض  خاللها  من  يتم  ي 

الت  الجهود 
نت   االني  او  الهاتف  او  يد  الير بهم عن طريق  المبارسر  ويجية  كاالتصال  الي  الوسائل  اكير من  او  باستخدام وسيلة 

ي الصحف والمجالت والتلفزيون )سليمان ،  واالعالن
ي عن المنشأة 2010المبارسر فز

( وي  هدف اىل بناء االنطباع الذهتز
ز درجة رضاهم عنها )طه،  (. 2008لدى العمالء وتنمية والئهم نحو منتجاتها وتحسي 

ز بغرض البيع، ويشالبيع الشخص  . 2-2-3 ين المحتملي 
مل ذلك : التواصل الشفهي مع واحد أو أكير من المشي 

، وطلب المساعدة من البائع.  ي
ا من الصور المختلفة، مثل: االتصال الهاتفز ً  كثي 

كة، بطريقة غي  شخصّية، وذلك من خالل   العالقات العامة: . 2-2-4 ز الطلب عىل المنتج، أو الخدمة، أو الرسر تحفي 
ي وسائل اإلعالم، ورغم أن وسائل اإلعالم ال ت

ة لالهتمام حولها فز حصل عىل مقابل نظي  نرسر هذه نرسر أخبار مثي 
، وتكاليف أخرى.  ز ي أن العالقات العاّمة بال تكاليف، فثمة رواتب الموظفي 

 األخبار، إال أن ذلك ال يعتز
، تنشيط المبيعات. 2-2-5 ة محدودة من الزمن، وبالتاىلي

: هي عبارة عن أنشطة تزيد قيمة المنتج األساسّية لفي 

ع عىل البيع، وتشمل هذه األنشطة إقامة المعارض، واالستعراضات، 
ّ
رة الموز

ّ
اء، وتزيد قد ز المستهلك عىل الرسر

ّ
تحف
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
ً
ٍ من جهود البيع غي  التقليدّية األخرى، وقد تستهدف هذه األدوات كل ، أو حت    وكثي  ز الُزبائِن، أو المنافسي  من 

كة نفسها.  ي الرسر
ز فز  العاملي 

وأماكن وجوده   استخدامه  بالمنتج وخصائصه ومزاياه وكيفية  المستهلك  تعريف  أنها "عملية  أيضا عىل  وتعرف 
اء المنتج )عصام الدين،   . ( 2002بالسوق وأسعاره باإلضافة إىل محاولة التأثي  عىل المستهلك وحثه وإقناعه برسر

العمليات  تلك  أنها  التسويقية عىل  تعريف شامل االتصاالت  أن نخلص إىل  يمكن  السابقة  التعاريف  ومن خالل 
االتصالية القائمة عىل حوار تفاعىلي مع الجمهور المستهدف من طرف المؤسسة من خالل رسائل منظمة ومطورة 

ي أذهان هذه الفئة المستهدفة 
 .من أجل خلق مكانة لهذه المؤسسة فز

ز عمليات االتصاالت التسويقية وتصميم و  يمكن تعريف االتصاالت التسويقية بأنها "تحقيق التوافق واالنسجام بي 
امج وإعداد الخطط بشكل يعظم إدراك العميل بمنتجات وماركات المؤسسة وتعرف االتصاالت التسويقية  ."الير

ي وإضافة ق
يمة التنسيق والتكامل بينهم من خالل استخدام المتكاملة عىل أتها "التخطيط لوظائف االتصال التسويف 

أدوات اتصالية مختلفة وبشكل مخطط يعتمد عىل التكامل للخروج برسائل اتصالية ذات منظور واحد للجمهور  
 .( 2012شيماء السالم ، (اتصاىلي ممكن" )المستهدف وذلك للحصول عىل أقص تأثي  

 الصورة الذهنية:   2-2

 الذهنية: مفهوم الصورة  2-2-1
الذهنية  الصورة  احتلت   ، ز المستهلكي  من  عدد  أكير  عىل  السيطرة  ومحاولة  المحموم،  المنافسة  عالم  ظل  ي 

فز
ز  تحسي  إىل  اتيجيات، 

واالسي  الطرق  من  العديد  وعير  جاهدة،  كات  الرسر تسغ  حيث  ى،  أهمية كير للمؤسسات 
 . ز  صورتها الذهنية لدى أكير قطاع من المستهلكي 

المفاهيم   ت  ي عدة كتب وبحوث  قد كير
أورد بعضها كما وردت فز الذهنية  الصورة  ي 

فز ز  الباحثي  االصطالحية عند 
ي 
سب فز : يعرفها البعض بأنها " محصلة عدة تجارب حسية، تي  ناقشت هذا المفهوم ليتضح مفهومها االصطالجي

 وخالل  
ً
 أو منظمة

ً
ةوجدان الجماهي  تجاه أي كيان له اتصال بهذه الجماهي  سواء كان فردا طويلة، وهي  زمنية في 

 " التجارب  بهذه  يرتبط  ما  مثي   استدعاها  وتظهر كلما  صحيح،  غي   أو   
ً
صحيحا سواء كان  الواقع  عن  تعبي  

، ي
 (. 2020)الدسوف 

، أو  ز ي تتكون عند األفراد أو الجماعات إزاء شخص معي 
ي لالنطباعات الذاتية الت 

الصورة الذهنیه هي الناتج النهائ 
ء آخر نظام ما، أو شعب أو   ي

جنس بعینه، أو منشأة أو مؤسسة أو منظمة محلیة أو دولية، أو مهنة معینة، أو أي شر
ة   ة وغي  المبارسر يمكن أن يكون له تأثي  عىل حیاة اإلنسان، وتتكون هذه االنطباعات من خالل التجارب المبارسر

 )2010وترتبط هذه التجارب بعواطف األفراد واتجاهاتهم وعقائدهم. )ضصور، 
ي يكونها األفراد )الذين سبق لهم التعامل مع هذه الص

ورة الذهنية للمؤسسات هي مجموعة من االنطباعات الت 
ا مما يتلقونه منها؛ من خدمات، وسلع، بل حت  رسائل دعائية وتسويقية

ً
وعىل هذا فإن الصورة   .المؤسسة(، انطالق

ي ذات الوقت، يجعلها غي  ملموسة،  الذهنية هي جملة االنطباعات الذاتية عن المؤسسة، وكونها ذاتي
ة وعقلية فز

،بل تختلف من شخص آلخر )  ي
ز الصورة الذهنية   ( أبرز 2019علوائز الطرق المستخدمة لتحقيق هذه الغاية )تحسي 

 للمؤسسات( اتباع مبادئ وأسس االتصاالت التسويقية المتكاملة 
 مصادر تكوين الصورة الذهنية:  2-2-2

أن   یمكن  بوية هناك عوامل عديدة  الي  أبرزها األرسة والمؤسسات  االنسان  الذهنیه لدى  الصورة  بناء  ي 
فز تساهم 

ي 
ي والثقافز

ي  والتعليمية واالنتاج المعرفز
. وأهم هذه العوامل هي وسائل االتصاالت التسويقية وهي أحد العوامل الت 

األحداث   عن  وبيانات  معلومات  من  تقدمه  ما  إن  حيث  الذهنية،  الصور  تكوين  عىل  واألشخاص تساعد 
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وسائل  عىل  الفرد  ويعتمد  فيه،  يحيا  الذي  للعالم  معينة  ذهنية  صور  لتكوين  الفرد  يوجه  والمؤسسات، 
اته للتعرف عىل الواقع المحيط به االتصال وهذا ألن االنتشار الواسع لوسائل االتصال وقدرتها   .باإلضافة إىل خير

ة عىل االستقطاب واإلبهار باستخدام التكنولوجيا   الحديثة أدى إىل اتساع نطاق التغطية، مع قدرتها عىل نقل الكبي 
ي ضخم مما يؤدي إىل صنع صور ذهنية  ة وتأثي  جماهي  األحداث بصورة رسيعة وفورية مما أعط لها جاذبية كبي 

 معينة. 
 انواع الصورة الذهنية:  2-2-3

( كالتال   للصورة الذهنية عدة أنواع حددها أستاذ العالقات العامة األمريك  )فرانك
 :جفكيي  

ي يرى بها الشخص أو المؤسسة نفسها من خاللها •
 .الصورة المرآة: وهي الصورة الت 

ي يرى بها اآلخرون الشخص أو المؤسسة •
 .الصورة الحالية: وهي الصورة الت 

ي أذهان الناس •
ي يود الشخص أو المؤسسة أن يكونها لنفسه فز

 .الصورة المرغوبة: وهي الصورة الت 

األشخاص الصورة   • ز  بي  المنافسة  االعتبار  ي 
فز أخذنا  إذا  تحقيقها  يمكن  أفضل صورة  وهي  المتوقعة:  المثىل 

ز  وبعضهم أو المؤسسات وبعضها والجهد المبذول للتأثي    عىل المحيطي 

يكونها  • ي 
والت  المؤسسة  أو  الشخص  نفس  عن  المختلفة  االنطباعات  بها  والمقصود  المتعددة:  الصورة 

ز    .المحيطي 
لما كانت الصورة الذهنية شاملة عن الشخص أو المؤسسة أو الكيان كلما كان األنسان قادر عىل الفهم وبالطبع ك

ا إىل تلك الصور الذهنية، وُيصبح الشخص أكير قدرة عىل اتخاذ القرار 
ً
والتعامل مع الشخص أو المؤسسة استناد

 .لتحديد طريقة التعامل المناسبة مع الشخص أو المؤسسة
  تكوين الصورة الذهنية:  2-2-4

 
 العوامل المؤثرة ف

  :  
  الصورة الذهنية، كما يأت 

 
 ويرى بعضهم أن العوامل المؤثرة ف

ي  ▪
السمات الذاتية للشخصية المستقبلة للمعلومات( التعليم، الثقافة، القيم( وقدرة   عوامل شخصية، وتتمثل فز

ودرجة   بالمنظمة،  الخاصة  المعلومات  تفسي   عىل  عن الفرد  المقدمة  بالمعلومات  واهتمامه  دافعيته، 
  .المنظمة

ي   ▪
تأثي  الجماعات األولية عىل الفرد المستقبل للمعلومات، تأثي  قادة الرأي عىل   عوامل اجتماعية، وتتمثل فز

 اتجاهات الجماهي  وتأثي  ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه األفراد، والقيم السائدة فيه. 
األعمال الحقيقة للمنظمة، سياستها ومنتجاتها، الرسائل االتصالية   :مها فيما يىلي عوامل تنظيمية، ويتمثل أه ▪

المختلفة، االتصال  وسائل  عير  والمنقولة  بالمنظمة،  لنقل   الخاصة  المستخدمة  االتصالية  الوسائل  نوع 

ز بالمنظمة والجماهي   ز العاملي  ة بي  ي تقوم األعمال االجتماعي • .الرسائل، االتصاالت الشخصية المبارسر
ة الت 

 (  181-180، ص2007بها المنظمة لخدمة المجتمع )حجاب، 
  للدراسة: 

: الطار التطبيق 
ً
 ثالثا

ي للدراسة، وذلك من خالل إجراءات الدراسة  
ي هذا الجزء من الدراسة تسليط الضوء الجانب التطبيف 

سنحاول فز
ي  
ي اال مرصف الراجح  الميدانية فز

أداة الدراسة المتمثلة فز ستبانة، حيث يتم عرض وتحليل النتائج ، وباستعمال 
 وكذا اختبار الفرضيات. 

 : منهجية الدراسة الميدانية:  3-1
الدراسة:  3-1-1 ي    منهج 

الوصفز المنهج  هو  بأكملها  الدراسة  وتحليل  وصف  أجل  من  المناسب  المنهج  أن 
، سويق لوصف العالقة بير  االتصاالت التسويقية المتكاملة )العالن، العالقات العامة، الت  التحليىلي
  المملكة العربية  ،    المباشر 

 
، تنشيط المبيعات( والصورة الذهنية لعمالء المصارف ف البيع الشخص 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عىل  السعودية  والوقوف  ي 
الميدائز الجانب  معطيات  لتحليل  التحليىلي  المنهج  استخدام  تم  أثر ، كما 

  المملكة
 
العربية السعودية  االتصاالت التسويقية المتكاملة عىل الصورة الذهنية لعمالء المصارف ف

 . بالتطبيق عىل مرصف الراجح  
 :نموذج الدراسة 3-1-2

ي االتصاالت 
ين، األول هو المتغي  المستقل والمتمثل فز ز وجود متغي  ي أنموذج الدراسة والذي يبي 

يظهر الشكل اآلئ 
تخيل   ويتضمن  الذهنية  الصورة  ي 

فز والمتمثل  التابع  المتغي   هو  ي 
والثائز المتكاملة،  تلك  التسويقية  ز  بي  للعالقة 

ي تناولتها الدارسة الحالية
ات الت   .المتغي 

 (: أنموذج الدراسة 1شكل )

 

 م2022المصدر: أعداد الباحثات من خالل فرضيات الدراسة  
انطالقا من المجال الموضوغي للدراسة، وتساؤالتها، وطبيعة البيانات المطلوبة،    مجتمع وعينة الدراسة:  3-1-3

ي تسغ الدراسة لتحقيقها، حددت الباحثات مجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع عمالء  
واألهداف الت 

المدروس  المجتمع  من  بسيطة  عشوائية  عينة  الباحثات  واختارت  الطائف،  بمدينة  الراجخي  مرصف 
 ( عميل وذلك يرجع لعدم المعرفة الدقيقة لعمالء المرصف. 250)  مكونة من

ي اإلطار النظري والدراسات السابقة، تم بناء استبانة لقياس اتجاهات   أداة الدراسة:  3-1-4
باالعتماد عىل ما ورد فز

 مفردات العينة، وفق المحاور الرئيسة للدراسة، وتم تقسيمه إىل جزأين: 

،  : ويتضمن المعلومات االجزء األول - لعامة ألفراد عينة الدراسة )الجنس، الفئة العمرية، المؤهل العلىمي
 مجال العمل، متوسط الدخل الشهري، مدة التعامل مع المرصف(. 

: البيانات األساسية   - ي
ي من خاللها يتم التعرف عىل )الموضوعية( الجزء الثائز

: ويشتمل عىل محاور الدراسة والت 

ات الدراسة، وهي ستة محاور وعدد : 25ها ) متغي   لما يىلي
ً
ات الدراسة وفقا  ( عبارة تمثل متغي 

 ( عبارات. 4المحور األول: يقيس )اإلعالنات( ويشتمل عىل عدد )  -
: يقيس )  - ي

 ( عبارات. 4( ويشتمل عىل عدد ) تنشيط المبيعاتالمحور الثائز
( ويشتمل عىل عدد )  -  ( عبارات. 4المحور الثالث: يقيس )البيع الشخصي
 ( عبارات. 4( ويشتمل عىل عدد ) التسويق المبارسر يقيس ) المحور الرابع:  -
 ( عبارات. 4المحور الخامس: يقيس )العالقات العامة( ويشتمل عىل عدد )  -

 المتغير المستقل

 االتصاالت التسويقية
 المتكاملة

 العالنات▪
 تنشيط المبيعات▪
التسويق ▪

 الشخص  
 التسويق المباشر ▪
 العالقات العامة▪

 

 المتغير التابع

  

  

 H3 الصورة الذهنية

H2

22

H1 

H5 

H4 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 م SPSS ،2022المصدر: إعداد الباحثات من نتائج التحليل الحصات 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 
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ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
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ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ُ
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ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي تحقيق 
، مما يمكننا من االعتماد عىل هذه اإلجابات فز ي

االعتماد عليها لقياس محاور الدراسة تتمتع بالصدق البنائ 
 أهداف الدراسة وتحليل نتائجها وبذلك تعتير جميع محاور االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه. 

    من   ثبات أداة الدراسة: 3-1-4-2
ً
ي أن النتائج ستكون نفسها تقريبا

أجل التأكد من ثبات أداة الدراسة، والذي يعتز
(، وتُعد القيمة Cronbach's Alphaإذا تكرر تطبيقها عىل أفراد العينة أنفسهم، تم استخدام معامل ألفا كرونباخ  ) 

 لهذا المقياس ) 
ً
ي ا60المقبولة إحصائيا

، وجاءت النتائج كما هو موضح فز : %( فأكير  لجدول التاىلي
 (: معامالت الثبات لمحاور الدراسة )الفأ كرونباخ(: 3جدول )

 المحاور  م
عدد 

 الفقرات 
* معامل ألفا كرونباخ   

 الصدق الذات 

 0.853 0.727 4 العالنات  1

 0.826 0.682 4 تنشيط المبيعات  2

 0.807 0.651 4 البيع الشخص   3

 0.787 0.619 4 التسويق المباشر  4

 0.857 0.734 4 العالقات العامة  5

 0.881 0.777 5 الصورة الذهنية  6

 0.938 0.880 25 جميع العبارات 

بيع  لمعامل الثبات  : هو عبارة عن الجذر الي   
 * الصدق الذات 

  
 م SPSS ،2022المصدر: إعداد الباحثات من نتائج التحليل الحصات 

معامل ألفا كرونباخ كلها مرتفعة، حيث بلغت قيمة ألفا كرونباخ الخاصة ( أعاله أن قيم  3يتضح من الجدول رقم ) 
ي قيمة لها و) 0.619بالمحاور ) 

ي أدئز
ي أقص قيمة لها، كما بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ الخاصة 0.777( فز

( فز
ي مرتفعة لكل محور من محاور االستبيان و 0.880باالستبيان ككل ) 

كانت قيمة (، وكذلك كانت قيمة الصدق الذائ 
ي لجميع فقرات االستبيان ) 

ي مرتفع، وبشكل عام ما دامت  0.938الصدق الذائ 
(، وهذا يعتز أن معامل الصدق الذائ 

 0.60كل القيم أكير من ) 
ً
ي أن االستبيان يتمتع بدرجة ثبات وصدق مرتفعة تجعل منه أداة مقبولة جدا

( فهذا يعتز
 وصالحة للدراسة. 

 ة: األساليب الحصائية المستخدم 3-2
االجتماعية   اإلحصائية  الحزمة  باستخدام  االستبانة  من خالل  تم جمعها  ي 

الت  البيانات  بتحليل  الباحثات  قامت 
 (SPSS االستبانة احتواها  ي 

الت  البيانات  تحليل  ي 
فز اإلحصائية  األساليب  من  ز  معي  عدد  عىل  االعتماد  تم  وقد   ،)

  :  وتمثلت هذه األساليب فيما يىلي
 : لوصف خصائص عينة الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات االستبانة. التكرار والنسبة المئوية -1
ي  (Meanالمتوسط الحسات   ) -2 الدراسة، والمتوسط الحسائر أداة  : لقياس مدى تحقق كل عبارة من عبارات 

 دراسة. اإلجماىلي )العام( لكل محور من محاور االستبانة، وذلك من أجل ترتيب العبارات حسب األهمية لنتائج ال
للتعرف عىل مدى انحراف )تشتت( استجابات أفراد الدراسة  (: Standard Deviationاالنحراف المعياري ) -3

 . ي ات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسية عن وسطها الحسائر  لكل عبارة من عبارات متغي 
 للتحقق من ثبات عبارات االستبانة.  (: Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -4
سون ) -5 ات المستقلة والتابعة والتحقق  (Pearson Correlationمعامل ارتباط بير ز المتغي  : لمعرفة العالقة بي 

ي لعبارات االستبيان. 
 من الصدق البنائ 
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ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ات المستقلة عىل المتغي  (:  Multiple Regression Analysisتحليل االنحدار المتعدد ) -6 لمعرفة أثر المتغي 
 التابع. 
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ً
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 14.0 21 أقل من سنة 
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 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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 م SPSS ،2022المصدر: إعداد الباحثات من نتائج التحليل الحصات 

: 4يتضح من الجدول رقم )  ( أعاله ما يىل 

( مفردة 88يظهر من الجدول أعاله، أن الذكور الذين بلغ عددهم )   توزي    ع أفراد العينة حسب متغير الجنس:  •
ي بلغت ) %( من إجماىلي عينة الدراسة وهي أعىل من نسب58.7يمثلون ما نسبته ) 

 %( فقط. 41.3ة اإلناث والت 

العمرية • الفئة  متغير  العينة حسب  أفراد  اوح توزي    ع  تي  الذين  العينة  أفراد  أن  السابق  الجدول  من  نالحظ   :

ز ) 30سنة فأقل( سجلت أعىل نسبة بواقع )   30أعمارهم )  اوح عمرهم ما بي 
وأقل من   40%(، ثم فئة الذين يي 

ز ) %(،  28.7سنة( بنسبة )   50 اوح أعمارهم ما بي 
(   50سنة( وفئة )   40وأقل من    30تلتها فئة الذين تي  سنة فأكير

 %( لكل فئة منهما. 20.7بنسبة ) 

•   : العلم  المؤهل  متغير  العينة حسب  أفراد  العلىمي توزي    ع  مؤهلهم  الذين كان  أن  السابق  الجدول  من  يظهر 
ذين مؤهلهم العلىمي )دراسات عليا( وذلك %(، يليهم ال50)بكالوريوس( سيطرت عىل التوزي    ع وذلك بنسبة ) 

%( لكل 7.3%(، يليهم الذين مؤهلهم العلىمي )أقل من ثانوية عامة( و )ثانوية عامة( بنسبة بلغت ) 35.3بنسبة ) 
 فئة منهما.  

ز عىل مؤهالت علمية )بكالوريوس، 85.3من خالل ما سبق يالحظ أن نسبة )  ز حاصلي  %( من األفراد المشاركي 
ي العاىلي لعمالء المرصف. ودراسات عليا( 

 ، وهذا مؤرسر جيد يمثل المستوى المعرفز

العمل:   • العينة حسب متغير مجال  أفراد  السابق توزي    ع  الجدول  الذين مجال عملهم )موظف   يظهر من  أن 
( وذلك 48.7قطاع خاص( سيطرت عىل التوزي    ع وذلك بنسبة )  %(، يليهم الذين مجال عملهم )موظف حكومي

 الذين مجال عملهم 7.3الذين مجال عملهم )عمل حر( وذلك بنسبة ) %(، يليهم  40بنسبة ) 
ً
ا %(، وجاء أخي 

 %(. 4)عمل خاص( بنسبة ) 

يتضح من الجدول السابق أن العمالء الذين كان توزي    ع أفراد العينة حسب متغير متوسط الدخل الشهري:   •
 ( دخلهم  من    10000متوسط  أقل  ) 20000إىل  نسبة  وذلك  التوزي    ع  عىل  سطرت  الذين 29.3(  يليهم   ،)%
%(، يليهم الذين متوسط دخلهم )أقل من 26.7( نسبة بلغت ) 30000إىل أقل من    20000متوسط دخلهم ) 

 أصحاب الدخل ) 23.3( بنسبة بلغت ) 10000
ً
ا ( وذلك نسبة )  40000%(، وجاء أخي   %(. 20.7فأكير

أعاله أن العمالء الذين مدة يظهر من الجدول    توزي    ع أفراد العينة حسب متغير مدة التعامل مع المرصف:  •
%(، يليهم الذين 34.7سنوات( سيطرت عىل التوزي    ع وذلك بنسبة )   5إىل    1تعاملهم من المرصف كانت )من  

  10%(، يليهم الذين تعاملوا مع المرصف مدة ) 31.3سنوات( بنسبة بلغت )   10إىل    6كانت مدة تعاملهم )من  
( بنسبة بلغت )   20سنوات فأكير

ً
ا الذين كانت مدة تعاملهم مع المرصف )أقل من سنة( بنسبة   %(، وجاء أخي 

 (14 .)% 
  لمحاور الدراسة  -2

 : التوزي    ع التكراري والحصاء الوصق 

 العبارات 
 ال أوافق  محايد أوافق  أوافق بشدة 

أوافق  ال 
الوسط  بشدة

 الحسات   
االنحراف 
 المعياري 

االتجاه  
 العام 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

المرصف   إعالنات 
بالبداع   تمتاز 

 أوافق  0.939 4.07 3.3 5 1.3 2 16.7 25 42.7 64 36.0 54
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  
 م SPSS ،2022المصدر: إعداد الباحثات من نتائج التحليل الحصات 

ي   الحسائر والمتوسط  المئوية  والنسب  التكرارات  استخدام  من خالل  الدراسة  بمناقشة محاور  الباحثات  قامت 
ز أفراد عينة الدراسة تجاه عبارات محاور ال دراسة، وفيما واالنحراف المعياري وذلك للتعرف عىل درجة الموافقة بي 

ي لكل محور من محاور الدراسة: 
 يىلي التوزي    ع التكراري واإلحصاء الوصفز

رغبة   لدي  وتخلق 
اء   بالشر

المنتج   عن  العالن 
أو الخدمة بالمرصف  
)ال   واضح  يكون 

 يمتاز بالتعقيد( 

 أوافق  0.925 4.15 2.7 4 2.7 4 12.0 18 42.0 63 40.7 61

إعالن    
 
ف اجد 

معلومات   المرصف 
 مفصلة حول المنتج  

 أوافق  0.918 4.15 2.7 4 4.0 6 7.3 11 47.3 71 38.7 58

   
تساعدت 

المطبوعات الخاصة  
المرصف   بخدمات 
عىل   التعرف    

 
ف

 منتجاته 

68 45.3 64 42.7 12 8.0 4 2.7 2 1.3 4.28 0.828 
أوافق 
 بشدة 

 مرتفعة  0.670 4.16 إجمال  محور العالنات 

 العبارات 
 ال أوافق  محايد أوافق  أوافق بشدة 

أوافق  ال 
الوسط  بشدة

 الحسات   
االنحراف 
 المعياري 

االتجاه  
 العام 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

خدمات   عىل  حصول  
زيادة   إل  يؤدي  مجانية 

 تعامىل  مع المرصف 
 أوافق  1.046 4.11 4.7 7 3.3 5 11.3 17 37.3 56 43.3 65

وجود خصوما عىل أسعار  
بالمرصف   الخدمات 
عىل     

ويحفزت    
يشجعت 

 التعامل معه 

 أوافق  0.937 4.17 2.0 3 2.7 4 16.7 25 34.0 51 44.7 67

   
 
ف المرصف  اك  اشي 
   
المعارض يزيد من معرفت 

 ومنتجاته بخدماته 
 أوافق  0.910 4.10 2.0 3 3.3 5 14.7 22 42.7 64 37.3 56
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

تهدف الباحثات من خالل تحليل ومناقشة عبارات هذا تحليل ومناقشة عبارات المحور األول )العالنات(:   -1
ي   كأحد ادوات االتصاالت التسويقيةتأثير استخدام العالنات  المحور معرفة أراء عينة الدراسة حول مدى  

فز
ي الجدول رقم ) 

: ( 5المرصف محل الدراسة، حيث كانت النتائج موضحة كما فز  التاىلي
  لجابات عينة البحث حول العالنات: 5جدول )

 (: التوزي    ع التكراري والحصاء الوصق 
   

 م SPSS ،2022المصدر: إعداد الباحثات من نتائج التحليل الحصات 
ي مرصف الراجخي من توفر العالنات  ( أعاله أن ميول واتجاهات العمالء حول مدى  5يتضح من الجدول رقم ) 

فز
بدرجة   الموافقة  نحو  تتجه  الدراسة  عينة  نظر  ) مرتفعةوجهة  البالغ  ي  الحسائر وسطها  بداللة  وذلك   ،4.16  )

 (. 0.670وبانحراف معياري قدره ) 
2- (  

تهدف الباحثات من خالل تحليل ومناقشة عبارات تنشيط المبيعات(:  تحليل ومناقشة عبارات المحور الثات 
الدراسة حول مدى   عينة  أراء  معرفة  المحور  المبيعاتهذا  تنشيط  استخدام  االتصاالت   تأثير  ادوات  كأحد 

ي الجدول رقم ) 
ي المرصف محل الدراسة، حيث كانت النتائج موضحة كما فز

: 6التسويقية فز  ( التاىلي
  لجابات عينة البحث حول تنشيط المبيعات:  (: التوزي    ع6جدول )

 التكراري والحصاء الوصق 
  
 م SPSS ،2022المصدر: إعداد الباحثات من نتائج التحليل الحصات 

 

مطبوعات   وجود 
ح   لشر ومطبقات 
والمنتجات   الخدمات 

اتها وخصائصها   ومير 

 أوافق  0.905 4.18 1.3 2 4.0 6 13.3 20 38.0 57 43.3 65

 مرتفعة  0.681 4.14 إجمال  محور تنشيط المبيعات

 العبارات 
 ال أوافق  محايد أوافق  أوافق بشدة 

أوافق  ال 
الوسط  بشدة

 الحسات   
االنحراف 
 المعياري 

االتجاه  
 العام 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

من  الجيد  التعامل 
وطد  المرصف    

موظق 
  بالمرصف 

 عالقت 
 أوافق  1.188 3.89 8.0 12 4.7 7 14.0 21 36.7 55 36.7 55

والرشاد  النصح  تقديم 
زاد  المرصف    

موظق  من 
  المرصف 

 
  ف

 ثقت 
 أوافق  0.986 4.03 2.0 3 7.3 11 12.7 19 41.3 62 36.7 55

الموظفير   امتالك 
حول  كافيه  لمعلومات 
ومنتجات  خدمات 
  
يدفعت  المرصف 

 لالستمرار معه 

 أوافق  1.143 3.85 6.7 10 6.7 10 13.3 20 41.3 62 32.0 48
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ( رقم  الجدول  من  مدى  6يتضح  العمالء حول  واتجاهات  ميول  أن  أعاله  المبيعات  (  تنشيط  ي مرصف توفر 
فز

ي البالغ مرتفعةالراجخي من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة   ، وذلك بداللة وسطها الحسائر
 (. 0.681( وبانحراف معياري قدره ) 4.14) 

بالخدمات     
تعريق 

قبل  من  والمنتجات 
  
دفعت  المرصف    

موظق 
  التعامل معه 

 
 لالستمرار ف

 أوافق  1.104 3.85 5.3 8 7.3 11 15.3 23 41.3 62 30.7 46

 مرتفعة  0.774 3.91 إجمال  محور البيع الشخص  

 العبارات 
 ال أوافق  محايد أوافق  أوافق بشدة 

أوافق  ال 
الوسط  بشدة

 الحسات   
االنحراف 
 المعياري 

االتجاه  
 العام 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

يوفر  
المرصف  
منتجات  
وخدمات  

  
تق 

  
 باحتياجات 

 أوافق  0.902 4.13 2.0 3 2.7 4 14.7 22 41.3 62 39.3 59

المرصف  
تواصل  عىل 
لمعرفة  مع  
  
 
ف   

حاجات 
 كل وقت 

 أوافق  1.114 3.89 6.0 9 5.3 8 16.0 24 39.3 59 33.3 50

م   يلي  
المرصف  

  
 
ف الشعة 

إتمام  
إجراءات  

المعامالت  
 المختلفة 

 أوافق  0.833 4.15 7. 1 3.3 5 14.0 21 44.0 66 38.0 57

م   يلي  
المرصف  

  
 
ف بوعوده 

إجراء  

 أوافق  0.990 4.03 4.0 6 1.3 2 19.3 29 38.7 58 36.7 55
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

3-   :) تهدف الباحثات من خالل تحليل ومناقشة عبارات تحليل ومناقشة عبارات المحور الثالث )البيع الشخص 
مدى   حول  الدراسة  عينة  أراء  معرفة  المحور  الشخص  هذا  البيع  استخدام  االتصاالت   تأثير  ادوات  كأحد 

ي الجدول رقم ) 
ي المرصف محل الدراسة، حيث كانت النتائج موضحة كما فز

: 7التسويقية فز  ( التاىلي
: 7جدول )   لجابات عينة البحث حول البيع الشخص 

 (: التوزي    ع التكراري والحصاء الوصق 
   

 م SPSS ،2022المصدر: إعداد الباحثات من نتائج التحليل الحصات 
ي مرصف الراجخي توفر البيع الشخص   ( أعاله أن ميول واتجاهات العمالء حول مدى  7يتضح من الجدول رقم ) 

فز
ي البالغ ) مرتفعةمن وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة   (  3.91، وذلك بداللة وسطها الحسائر

 (. 0.774بانحراف معياري قدره ) و 
4-   :) تهدف الباحثات من خالل تحليل ومناقشة عبارات تحليل ومناقشة عبارات المحور الرابع )التسويق المباشر

مدى   حول  الدراسة  عينة  أراء  معرفة  المحور  المباشر هذا  لتسويق  استخدام  االتصاالت   تأثير  ادوات  كأحد 
ي المرصف محل الدراسة، حيث  

ي الجدول رقم ) التسويقية فز
: 8كانت النتائج موضحة كما فز  ( التاىلي

: 8جدول )   لجابات عينة البحث حول التسويق المباشر
 (: التوزي    ع التكراري والحصاء الوصق 

  
 م SPSS ،2022المصدر: إعداد الباحثات من نتائج التحليل الحصات 

ي مرصف الراجخي وفر التسويق المباشر  ت( أعاله أن ميول واتجاهات العمالء حول مدى  8يتضح من الجدول رقم ) 
فز

ي البالغ ) مرتفعةمن وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة   (  4.05، وذلك بداللة وسطها الحسائر
 (. 0.660وبانحراف معياري قدره ) 

العامة(:   -5 )العالقات  الخامس  المحور  ومناقشة عبارات  ومناقشة  تحليل  تحليل  الباحثات من خالل  تهدف 
كأحد ادوات االتصاالت   تأثير استخدام العالقات العامةرات هذا المحور معرفة أراء عينة الدراسة حول مدى  عبا

ي الجدول رقم ) 
ي المرصف محل الدراسة، حيث كانت النتائج موضحة كما فز

: 9التسويقية فز  ( التاىلي
  

المعامالت  
المرصفية  
 المختلفة  

 مرتفعة  0.660 4.05 إجمال  محور التسويق المباشر 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  لجابات عينة البحث حول العال9جدول )
 قات العامة: (: التوزي    ع التكراري والحصاء الوصق 

 العبارات 
 ال أوافق  محايد أوافق  أوافق بشدة 

أوافق  ال 
الوسط  بشدة

 الحسات   
االنحراف 
 المعياري 

االتجاه  
 العام 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

ع  أستطي 
الحصول  

عىل  
أو   بيانات 
معلومات 
خاصة  

بالمرصف  
بكل 

 سهولة 

 أوافق  1.077 3.97 4.7 7 6.0 9 13.3 20 40.0 60 36.0 54

يتيح 
المرصف  
وسائل 
مختلفة 
للتواصل  

مع  
العمالء 

)االيميل، 
الهاتف، 
الرسائل  
 النصية( 

 أوافق  1.084 3.99 4.7 7 6.0 9 12.7 19 38.7 58 38.0 57

أثرت  
العالقات  
   
 
ف العامة 
   
معرفت 
بأخبار  

 المرصف 

 أوافق  1.007 4.01 4.0 6 2.7 4 18.0 27 39.3 59 36.0 54

ساهمت 
العالقات  
العامة 
بتغيير  

  
اتجاهات 

السلوكية  

 أوافق  0.930 4.17 2.7 4 2.7 4 12.0 18 40.7 61 42.0 63



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022  – آذار   –  15                                                         (  -  106 83) ص:   رابعالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

101 
  المصارف السعودية( بالتطبيق عىل مرصف الراجح  اثر االتصاالت التسويقية المتكاملة عىل الصورة الذهنية لعمالء                 أحمد والقطب          

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

بخصوص 
خدمات  
 المرصف 

 مرتفعة  0.766 4.03 إجمال  محور العالقات العامة 

   
 م SPSS ،2022المصدر: إعداد الباحثات من نتائج التحليل الحصات 

ي مرصف الراجخي توفر العالقات العامة  ( أعاله أن ميول واتجاهات العمالء حول مدى  9يتضح من الجدول رقم ) 
فز

ي البالغ ) مرتفعةمن وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة   (  4.03، وذلك بداللة وسطها الحسائر
 (. 0.766وبانحراف معياري قدره ) 

 العبارات 
 ال أوافق  محايد أوافق  أوافق بشدة 

أوافق  ال 
الوسط  بشدة

 الحسات   
االنحراف 
 المعياري 

االتجاه  
 العام 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

هذا  يتمتع 
المرصف  
بسمعة 

وسط  طيبة 
البنوك 
 المحلية  

 أوافق  1.049 4.00 4.7 7 4.7 7 12.7 19 42.0 63 36.0 54

يهتم  
المرصف  
بتطوير  
خدماته 

ومنتجاته  
بصورة 
 مستمرة 

 أوافق  1.019 4.05 4.7 7 2.7 4 13.3 20 42.0 63 37.3 56

يقدم 
المرصف  
خدمات  
تفوق 
  
 توقعات 

 أوافق  1.171 3.93 8.7 13 2.0 3 14.0 21 38.7 58 36.7 55

اعتقد أن هذا 
المرصف  

قدرة  لديه 
لمواجهة  
 التحديات 

 أوافق  1.080 4.04 6.0 9 2.7 4 12.0 18 40.0 60 39.3 59
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الذهنية(:   -6 )الصورة  السادس  المحور  عبارات  ومناقشة  ومناقشة  تحليل  تحليل  الباحثات من خالل  تهدف 
الدراسة حول   أراء عينة  المحور معرفة  المكونة تجاه  عبارات هذا  الذهنية  الدراسة، الصورة  المرصف محل 

ي الجدول رقم ) حيث كانت النتائج موضحة  
: 10كما فز  ( التاىلي

  لجابات عينة البحث حول الصورة الذهنية: 10جدول )
 (: التوزي    ع التكراري والحصاء الوصق 

  
 م SPSS ،2022المصدر: إعداد الباحثات من نتائج التحليل الحصات 

لدى مرصف الصورة الذهنية    توفر( أعاله أن ميول واتجاهات العمالء حول مدى  10يتضح من الجدول رقم ) 
ي البالغ مرتفعةالراجخي من وجهة نظر عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة بدرجة   ، وذلك بداللة وسطها الحسائر

 (. 0.782( وبانحراف معياري قدره ) 4.00) 
 اختبار فرضيات الدراسة:  -3

( لتحديد Multiple Regression Analysisالباحثات باستخدام نموذج تحليل االنحدار المتعدد ) قامت   
 ( المستقلة  ات  المتغي  العالقات تأثي    ، المباشر التسويق   ، الشخص  التسويق  المبيعات،  تنشيط  العالنات، 

 الختبار: (، وفيما يىلي جدول يوضح نتائج هذا االصورة الذهنية( عىل المتغي  التابع ) العامة
 :الصورة الذهنية(: نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر االتصاالت التسويقية المتكاملة عىل  11جدول )

 معامالت االنحدار تحليل التباين األحادي  ملخص األنموذج  

 معامل 
االرتباط 

(R) 

معامل  
 التحديد 

(2R) 

 
(F) قيمة  

مستوى 
 الداللة 

ات   المتغير
معامل  

 Bاالنحدار 
  Tقيمة 

مستوى 
 المعنوية 

0.834 0.696 65.812 0.000  

 0.011 2.567- 0.816- الثابت 

 0.005 2.872 0.176 العالنات 
تنشيط  
 المبيعات

0.208 3.122 0.002 

التسويق 
 الشخص  

0.081 1.623 0.107 

 0.013 2.510 0.191 التسويق المباشر 

 0.000 7.989 0.529 العالقات العامة 

 نموذج الفرضية 
+  5+ 0.529X4 + 0.191X3 + 0.081X 2+ 0.208X 10.816 + 0.176X-Y = 

ei 

  
 م SPSS ،2022المصدر: إعداد الباحثات من نتائج التحليل الحصات 

يهتم  
المرصف  

آراء  بدراسة 
حات   ومقي 

العمالء 
 وتنفيذها  

 أوافق  1.055 3.97 4.0 6 6.7 10 12.7 19 41.3 62 35.3 53

 مرتفعة  0.782 4.00 إجمال  محور الصورة الذهنية 
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

( المحسوبة  Fكانت قيمة ) ( أعاله ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية، حيث  11يتضح من خالل الجدول رقم ) 
 (، و 0,05( وهي أقل من مستوى الداللة ) 00000( بمستوى معنوية ) 65.812) 

ي الصورة الذهنية لدى عمالء مرصف 
هذا يشي  إىل وجود أثر ذي داللة إحصائية االتصاالت التسويقية المتكاملة فز

 وجود عالقة ارتباط  
ً
، وأيضا ات المستقلة والمتغي  التابع أذ بلغت قيمة معامل االرتباط    قويةالراجخي ز المتغي  بي 

(R)   (83.4 ( ي
 من الجدول أن أبعاد المتغي  المستقل المتمثلة فز

ً
العالنات، تنشيط المبيعات، %(، ويتضح أيضا

، العالقات العامة ، التسويق المباشر ي  %( من التباين والتغي  69.6( تفرس ما قدره ) التسويق الشخص 
الصورة   فز

 .  الذهنية لدى عمالء مرصف الراجح 
ي الجدول أعاله ومن خالل معامالت االنحدار ) 

( المحسوبة T(، وقيمة ) Bويتضح من النتائج اإلحصائية الواردة فز
الذهنية  أن   الصورة    

 
ف تأثير  لهما  العامة  المباشر والعالقات  والتسويق  المبيعات  ي  العالنات وتنشيط 

فز ككل 
الراجخي  )   مرصف  االنحدار  معامل  قيم  ارتفاع  بداللة  )   ( Bوذلك  بلغ  ) 0.176والذي  و   )0.208 ( و  و  0.191(   )

، كما بلغت قيم ) 0.529)  ، 7.989( و ) 2.510( و ) 3.122( و ) 2.872( المحسوبة ) T( عىل التواىلي ( عىل التواىلي
 (. 0.05من مستوى داللة ) ( عىل التواىلي وهي قيم أقل  0.000( و) 0.013( و) 0.002( و) 0.005بمستويات معنوية ) 

ي تنص عىل )يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
 عىل هذه النتائج فإنه يتم قبول الفرضية الت 

ً
 0.05بناءا
  =α  ) ( بعناضها  المتكاملة  التسويقية  العالقات لالتصاالت   ، المباشر التسويق  المبيعات،  تنشيط  العالنات، 

ي العامة
. لع الصورة الذهنية ( فز  مالء مرصف الراجخي

 أن محور  
ً
وذلك بداللة   الصورة الذهنيةليس له تأثي  عىل    التسويق الشخص  ونالحظ من الجدول أعاله أيضا

( وبمستوى معنوية  1.623( المحسوبة ) t(، كما بلغت قيمة ) 0.081( المنخفض الذي يبلغ ) Bمعامل االنحدار ) 
(، أي ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 0.05اللة ) (، وهي قيمة غي  معنوية عند مستوى د 0.107بلغت ) 
 ( ) (  α=    0.05داللة  بعنرصها  المتكاملة  التسويقية  الشخص  لالتصاالت  ي  التسويق 

فز الذهنية(  لعمالء   الصورة 
 .  مرصف الراجخي

ي )  تأثي  كل محور ( لتحديد أهمية  Stepwise Multiple Regressionوتم إجراء تحليل االنحدار المتعدد التدرجر
الذاكرة  يمثل محاور  الذي  ي 

الرياضز النموذج  ي 
فز المساهمة  المستقل عىل حده ومعرفة درجة  المتغي   من محاور 

، العالقات العامةالتنظيمية )  ، التسويق المباشر ي  العالنات، تنشيط المبيعات، التسويق الشخص 
الصورة ( فز

 ، والجدول التاىلي يوضح نتائج هذا التحليل: الذهنية
 ( Stepwise Multiple Regression(: نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدرج   )12جدول ) 
  الصورة الذهنية:  

 
 لتحديد أهمية محاور االتصاالت التسويقية المتكاملة ف

 معامالت االنحدار تحليل التباين األحادي  ملخص األنموذج  

معامل  
االرتباط 

(R) 

معامل  
 (2Rالتحديد )

 (F) قيمة  
مستوى 
 الداللة 

ات   المتغير
معامل  

 Bاالنحدار 
  Tقيمة 

مستوى 
 المعنوية 

 0.036 2.111- 0.629- الثابت  - - - -

 0.000 7.826 0.519 العالقات العامة  0.000 224.667 0.603 0.776

0.805 0.648 135.260 0.000 
تنشيط  
 المبيعات

0.224 3.382 0.001 

 0.000 3.583 0.208 العالنات  0.000 102.346 0.678 0.823
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

0.831 0.690 80.699 0.000 
التسويق 
 المباشر 

0.183 2.399 0.018 

 Y = -0.629 + 0.519X1 + 0.224X2 + 0.208X3 + 0.183X4 + ei نموذج الفرضية 

  
 م SPSS ،2022المصدر: إعداد الباحثات من نتائج التحليل الحصات 

ي نموذج االنحدار، أن محور 12يتضح خالل الجدول رقم )
ز ترتيب دخول محاور المتغي  المستقل فز ( الذي يبي 

ي المرتبة األوىل وفرس ما قدره ) العالقات العامة) 
ي المتغي  التابع ) 60.3( جاء فز

(،  لذهنيةالصورة ا%( من التباين فز
 ما مقداره ) تنشيط المبيعاتثم تاله محور ) 

ً
ي المتغي  التابع ) 64.8( وفرسا معا

(،  الصورة الذهنية%( من التباين فز
 ما مقداره ) العالناتثم تاله محور ) 

ً
ي المتغي  التابع ) 67.8( وفرسا معا

ي الصورة الذهنية%( من التباين فز
(، وجاء فز

ة محور )  ي المتغي  التابع 69( وفرس مع األبعاد السابقة ما مقداره ) التسويق المباشر المرتبة األخي 
%( من التباين فز

 (. الصورة الذهنية) 
 :  ومما سبق يتضح ما يىل 

-  ( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  بعناضها  (  α=    0.05يوجد  المتكاملة  التسويقية  لالتصاالت 
، العالقات العامةالعالنات، تنشيط المبيعات، التسويق ال)  ( والصورة الذهنية لعمالء مرصف الراجخي مباشر

ي المملكة العربية السعودية. 
 فز

البيع لالتصاالت التسويقية المتكاملة بعنرصها ) (  α=    0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -
ي المملكة العربية السعودية الشخص  

 . ( والصورة الذهنية لعمالء المصارف فز

 رابعا: النتائج والتوصيات: 
 النتائج:  4-1

أثر االتصاالت التسويقية المتكاملة عىل الصورة الذهنية لعمالء  كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة   
  المملكة العربية السعودية بالتطبيق عىل مرصف الراجح  

 
، المصارف ف ي

 عىل نتائج التحليل اإلحصائ 
ً
، واستنادا

 اسة توصل الباحثات إىل النتائج التالية: واختبار فرضيات الدر 
ي مرصف الراجخي من وجهة نظر عينة الدراسة كانت  العالنات  يتضح أن مستوى   -1

، وذلك بداللة  مرتفعةفز
ي البالغ )   (. 0.670( وبانحراف معياري قدره ) 4.16وسطها الحسائر

أن مستوى   -2 ز  المبيعات  تبي  الدراسة كانت  تنشيط  الراجخي من وجهة نظر عينة  ي مرصف 
، وذلك مرتفعةفز

ي البالغ )   (. 0.681( وبانحراف معياري قدره ) 4.14بداللة وسطها الحسائر
ي مرصف الراجخي من وجهة نظر عينة الدراسة كانت  الشخص     يظهر أن درجة استخدام البيع -3

، وذلك مرتفعةفز
ي البالغ   (. 0.774( وبانحراف معياري قدره ) 3.91) بداللة وسطها الحسائر

ي مرصف الراجخي من وجهة نظر عينة الدراسة التسويق المباشر  أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام   -4
فز

ي البالغ ) مرتفعةكانت   (. 0.660( وبانحراف معياري قدره ) 4.05، وذلك بداللة وسطها الحسائر
ي مرص استخدام العالقات العامة    يتضح أن درجة -5

،  مرتفعةف الراجخي من وجهة نظر عينة الدراسة كانت  فز
ي البالغ )   (. 0.766( وبانحراف معياري قدره ) 4.03وذلك بداللة وسطها الحسائر

لدى عمالء مرصف الراجخي من وجهة نظر عينة الدراسة كانت )ايجابية  الصورة الذهنية  أظهرت النتائج أن   -6
بداللة   مرتفعة، وذلك  النتيجة  ) "( وذلك من خالل  البالغ  ي  الحسائر قدره 4.00وسطها  معياري  وبانحراف   )

 (0.782 .) 
لالتصاالت التسويقية (  α=    0.05أثبتت نتائج الدراسة أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -7

، العالقات العامةالمتكاملة بعناضها )  ( عىل الصورة الذهنية العالنات، تنشيط المبيعات، التسويق المباشر
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز
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ي المملكة العربية السعودية، كما أثبتت أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  ل
عمالء المصارف فز

 (0.05    =α  ) ( عىل الصورة الذهنية لعمالء المصارف البيع الشخص  لالتصاالت التسويقية المتكاملة بعنرصها )
ي المملكة العربية السعودية. 

 فز

 التوصيات:  4-2
: بناًء عىل نتا   

  ئج الدراسة التطبيقية توص  الباحثات باآلت 
ي   انطالقا من نتائج الدراسة النظرية والميدانية يمكن القول إنه لكي يتم بناء صورة ذهنية طيبة عن المصارف
فز

المملكة العربية السعودية بصورة عامة ومرصف الراجخي بصورة خاصة ومن خالل استخدامها ألدوات وعناض 
: ووفق ما هو منشود له، من الممكن التوصية  االتصاالت التسويقية المتكاملة ي

 باآلئ 
يق بصفة  عىل المصارف السعودية بصورة عامة ومرصف الراجخي بصورة خاصة إجراء بحوث ودراسات التسو  -

احتياجاتهم  عىل  والتعرف  عمالئها  ودراسة  المحيطة  الخارجية  والبيئة  السوق  لدراسة  ومستمرة  دورية 
 لكسب ثقتهم ورضاهم ووالئهم مما يساعد عىل تعزيز عالقتها 

ً
وتطلعاتهم وااليفاء بها والتفوق عليها احيانا

اتها التنافسية.  ز  بهم وبناء صورة ذهنية طيبة عنها لتقوية مي 
ي تقديم الرسائل االتصالية   ان -

ز عناض االتصاالت التسويقية لمنع التعارض واالزدواجية فز يتم تحقيق التكامل بي 
ي تقديم رسائل واضحة وموحدة. 

 وتوفي  الوقت والجهد فز
ي المملكة العربية السعودية، وعىل مرصف الراجخي لصورة خاصة إنشاء وحدة خاصة   -

يتوجب عىل المصارف فز
ي االهتمام بالعمالء وتوطيد العالقات معهم بإدارة عالقات  

العمالء ويتم رفدها بكادر مؤهل وينصب عملها فز
 باستخدام ادوات االتصاالت التسويقية المختلفة لبناء صورة ذهنية طيبة عن المرصف 

ي المصارف السعودية بصورة عامة ومرصف الراجخي بصورة خاصة إدراك مدى أهمية عىل   -
متخذي القرار فز

ز الصورة الذهنية للعمالء. استخدا ي تحسي 
 م ادوات االتصاالت التسويقية المتكاملة فز

نتائج   - من  خاصة  بصورة  الراجخي  عامة ومرصف  بصورة  السعودية  المصارف  القرار  متخذي  استفادة  امكانية 
الذهنية   الصورة  عىل   

ً
ا تأثي  المتكاملة  التسويقية  االتصاالت  ادوات   

أكير تحديد  ي 
فز ترتيبهم الدراسة  بعد  للعمالء 

ز صورتها  الذهنية  ي خططها التسويقية  لتطوير المؤسسة وتحسي 
حسب نتائج الدراسة ، إلعادة ترتيب أولوياتها فز

 لدي العمالء . 
ي وضع   -

ز االتصاالت التسويقية المتكاملة والصورة الذهنية للعمالء تساعد المصارف فز كما أن العالقة اإليجابية بي 
ز الصورة الذهنية لديهم عن المرصف مما ينعكس ايجابا عىل   آلية لتحقيق رضا  العمالء ووالئهم ومن ثم تحسي 

 زيادة القدرة التنافسية للمرصف. 
الصورة   - ز  تحسي  ي 

فز المتكاملة  التسويقية  االتصاالت  أهمية  مدي  السعودية  المصارف  إلدارات  الدراسة  اكدت 
علي أكدت  ما  وهذا  والئهم.  وزيادة  للعمالء  االتصاالت الذهنية  ز  بي  ما  العالقة  تناولت  سابقة  دراسات  ايضا  ه 

ة التنافسية.  ز ي او المي 
 التسويقية واالداء التسويف 

ات   - بينت نتائج الدراسة لمتخذي القرار بالمصارف السعودية بصورة عامة ومرصف الراجخي بصورة خاصة مؤرسر
ية وصقلهم بالمهارات االتصالية الالزمة عن االهتمام بعنرص البيع الشخصي من خالل تدريب وتأهيل الكوادر   البرسر

 . لتعزيز دورهم  االتصاىلي وعكس صورة ذهنية طيبة عن المرصف  لتحقيق االهداف الموضوعة
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ي جميع 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 دماغية مع ذكر أنواعها  تعريف السكتة ال ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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